SCHILDEREN IN DE BOURGOGNE - 29 MEI T/M 3 JUNI 2022
Een creatieve en inspirerende schildervakantie op een prachtige plek in Frankrijk.

Inschrijfformulier, s.v.p. per deelnemer een inschrijfformulier aanleveren.
Door in te schrijven voor de Schildercursus ‘Schilderen in de Bourgogne’ ga je akkoord met de
algemene voorwaarden inclusief de aanbetaling.

Voornaam*:

m/v

Achternaam*:
Mailadres*:
Telefoonnummer*:
Lunch is inbegrepen, evt. dieetwensen*:

Table d’hotes: voor het driegangendiner kun je je elke dag inschrijven voor € 30,= inclusief wijn.
Aantal medereizigers dat cursus niet volgt*:
Medereizigers die de cursus niet volgen, kunnen zich elke dag inschrijven voor de lunch à € 15,= en/of
het uitgebreide driegangendiner à € 30,=.
Wil je voor een meerprijs van € 25,= gebruik maken van acrylverf van het atelier:
ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Heb je bezwaar tegen het uitwisselen van je mailadres/tel.nr. met andere deelnemers, bijvoorbeeld
voor een groepsapp?*:
ja/nee
(doorhalen wat niet van toepassing is)
Eventuele opmerkingen:

Datum:

Handtekening:

* Verplicht invulveld. Dit inschrijfformulier s.v.p. mailen naar info@ilseaarsman.nl
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Algemene voorwaarden
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

De inschrijving is definitief na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier, de
aanbetaling van € 100,- en de inschrijfbevestiging van IABK.
De aanbetaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier te worden
voldaan op rekeningnummer NL20 INGB 0663 9644 66 t.n.v. I.T.W. Aarsman te Elst o.v.v. je
naam en ‘schilderreis Bourgogne’.
Het resterende bedrag à € 295,- dient uiterlijk 1 mei 2022 te worden voldaan op
rekeningnummer NL20 INGB 0663 9644 66 t.n.v. I.T.W. Aarsman te Elst o.v.v. je naam en
‘schilderreis Bourgogne’.
Bij annulering van jouw kant tot 6 weken vóór aanvang krijg je de aanbetaling terug, het
restantbedrag tot 4 weken voor aanvang. Bij opzegging na 4 weken voor de aanvang vindt
geen restitutie plaats.
In overleg met IABK kun je jouw inschrijving overdragen aan een ander.
Indien deelname aan de cursus niet kan doorgaan, omdat deze is volgeboekt, vanwege
ziekte van de docent of door overmacht, heb je recht op volledige restitutie van het door
jou betaalde bedrag.
IABK is niet aansprakelijk voor vermissing van, of directe of indirecte schade aan
persoonlijke bezittingen.
IABK is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens verblijf en cursus activiteiten.

Wij raden je aan, voor zover je deze nog niet hebt, een annuleringsverzekering en een reis- en
ziektekostenverzekering met dekking in het buitenland af te sluiten.
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